
WYKAZ KONTROLI (AUDYTÓW) ZEWNĘTRZNYCH  
 

przeprowadzonych w Śląskim Centrum Rehabilitacji i Prewencji 
w 2019 roku 

 

Nazwa 
podmiotu 

kontrolującego 
 

Przedmiot 
kontroli 
(temat/ 

obszar kontroli) 

Obszar 
oceniony 

pozytywnie 
przez 

kontrolującego 
lub bez 

nieprawidłowości 
(funkcjonujący 
prawidłowo) 

Obszar,  
w którym 
wystąpiły  

nieprawidłow
ości 

(poważne, 
średniej lub 
małej wagi) 

 

Opis 
nieprawidło-

wości 
poważnej 

Przyczyna 
nieprawidłowo
ści poważnej 

(jeśli jest 
możliwe  

określenie 
przyczyny) 

Wydane zalecenia 
/rekomendacje 

(wszystkie wydane 
w przedmiocie 

kontroli) 

Informacja 
na temat 

wdrożenia 
zaleceń lub 

rekomendacji 
(podjęte 

działania) 

Czy w ramach  
systemu 

zarządzania 
ryzykiem podjęto 
działania mające 

na celu 
zminimalizowani

e ryzyka 
wystąpienia    
poważnych 

nieprawidłowości 
w przyszłości? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Śląskiego 

Gospodarka 
finansowa za lata 
2016-2018 

 

Realizacja 
przychodów 

uzyskiwanych 
poza 

świadczeniami z 
NFZ 

Kompensata 
należności przed 

datą ich 
powstania 

 

Począwszy od dnia 
kontroli daty operacji i 
płatności ujmowane są 

zgodnie z datami 
wynikającymi z 
dokumentów 

kompensaty umownej 

Jak w kol. 7 Nie 

Legalność, 
celowość, 

efektywność 
poniesionych 

kosztów, w tym z 
tytułu nagród i 

premii 

      

Regulowanie 
zobowiązań 

      

Prawidłowość 
rozliczania dotacji 

      

Wybrane 
zagadnienia z 

gospodarki 
składnikami 

majątkowymi 

      

Prawidłowość       



udzielania 
zamówień 

publicznych  

 Inwentaryzacja 

Nieprawidłowe 
przeprowadzenie 
inwentaryzacji, 
nieprawidłowe 
ustalenie stanu 

środków 
pieniężnych do 

bilansu 

 

Pouczono osoby 
odpowiedzialne o 

obowiązku 
przeprowadzania 

inwentaryzacji zgodnie 
z obowiązującymi 

przepisami 

Jak w kol. 7 Nie 

Śląski Urząd 

Wojewódzki – 

konsultant 

wojewódzki  w 

dziedzinie 

kardiologii 

Kontrola 
kompleksowa 

Kontrola 
działalności poradni 

kardiologicznej 
      

 
Najwyższa Izba 

Kontroli 

Akredytacja 
podmiotów 
leczniczych 
 

Obszar kontroli 
oceniony 

pozytywnie 
      

Zakład 
Ubezpieczeń 
Społecznych 

Prawidłowość i 
rzetelność 
obliczania składek, 
ustalanie 
uprawnień do 
świadczeń, 
prawidłowość i 
terminowość 
opracowywania 
wniosków o 
świadczenia em. i 
rent., wystawianie 
zaświadczeń 

Obszar kontroli 
oceniony 

pozytywnie 
      

Państwowy 

Powiatowy 

Inspektor 

Sanitarny 

Ocena 
przestrzegania 
wymagań 
higieniczno-
sanitarnych, ocena 
funkcjonowania 

Nie stwierdzono 
uchybień 

      



systemu 
zapobiegania 
zakażeń szpitalnych 
 

Państwowy 
Powiatowy 
Inspektor 
Sanitarny 

Kontrola sanitarna 
w zakresie 
bezpieczeństwa 
żywności 
 

Obszar kontroli 
oceniony 

pozytywnie z 
jednym zaleceniem  

Blok żywienia – 
stan szafek  

     

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Śląskiego 

Kontrola na 
zakończenie 
projektu 
współfinansowaneg
o w ramach RPO 
WSL 2014-2020 
 

Obszar kontroli 
oceniony 

pozytywnie 
      

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Śląskiego 
 

Kontrola realizacji 
zadań obronnych Obszar kontroli 

oceniony 
pozytywnie 

      

IQS Cert Audit nadzoru 
Zintegrowanego 
Systemu 
Zarządzania 
Jakością i 
Bezpieczeństwem 
w zakresie norm: 
1. PN-N-
18001:2004 
2. PN-EN ISO 
9001:2009 
3. PN-ISO/IEC 
27001:2014 
 

Wszystkie obszary 
ocenione 

pozytywnie, 
przedłużenie 

certyfikatów na 
kolejny rok 

      

 


